Thema 5 Discrimineren

Les 5.1 Een tegenstelling ( in de tekstvakken)
Werkwoorden: rood geschreven!
1. Ophemelen

1.Heel veel goede dingen
over iemand zeggen;een
beetje overdreven goed.

2.Afgeven op

2. Tegenstelling van
ophemelen.
Betekenis: slechte dingen
over iemand zeggen.

3. Het idool

3. Iemand die je erg goed vindt
en op wie je zou willen lijken.

4. Tegen ( iemand) opkijken

4.Ontzag voor iemand hebben;
iemand beter vinden dan jijzelf.

5. Neerkijken op (iemand)

5. Iemand minder goed vinden dan
jezelf.

6. Pesten

6. Gemeen plagen

7. Opnemen voor ( iemand)

7. Iemand
verdedigen/beschermen

8. Ontwijken

8. Uit de weg gaan

9. Respecteren

9. Respect of waardering hebben
voor iemand.
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Les 5.2 Van kwaad tot erger ( koppeling zelfst. naamwoord aan werkwoord).
1. Pesten

1. Gemeen plagen.

2. De pesterij

2. Iemand wordt gemeen geplaagd.

3. Mishandelen

3. Iemand expres pijn doen of
verwonden.

4. De mishandeling

4. Iemand wordt expres pijn gedaan
of verwond.

5. Onderdrukken

5.Mensen zo in bedwang houden
dat ze altijd doen wat je zegt.

6.De onderdrukking

6.Mensen worden in bedwang
gehouden.

7. Vervolgen

7. Achterna zitten om hem
gevangen te nemen.

8. De vervolging

8.Iemand wordt achterna gezeten.

Tegenstelling:
9.Lichamelijke mishandeling

9. Mishandelen door te slaan of schoppen. Ze
doen je lichaam pijn.

10.Geestelijke mishandeling

10. Mishandelen door bijv. gemene dingen te
zeggen/negeren. Het heeft te maken met de
geest, het denken.
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Les 5.3 Kinderrechten
WOORDWEB:

3.(Het recht hebben op) DE
MEDISCHE VERZORGING: alle
kinderen hebben recht op het
behandelen van ziektes en
verwondingen.

2.(Het recht hebben op) HET
ONDERWIJS:
In de wet is afgesproken dat alle
kinderen naar school mogen.

1.Het recht hebben op …………

- er is afgesproken in de wet
dat

4.(Het recht hebben op)
HET ONDERDAK:
Alle mensen hebben recht op een
plaats om te slapen of te wonen.

5.(Het recht hebben op)
DE MENINGSUITING: iedereen mag
zeggen wat hij denkt of voelt.

6. De vredesbeweging

6. Een groep mensen die samen opkomen
voor de vrede.

7. Het individu

7. Eén mens.

8. Individueel

8. In je eentje.

Opdracht: maak een woordweb met je groepje over kinderrechten.
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Les 5.4 Vrijheid of niet?

( tegenstelling in het gele tekstvak)

1. De dictatuur

1. Een land dat bestuurt wordt door één mens
( de dictator) op een heel strenge manier.

2.De democratie

2. Het volk beslist, door mensen in het land te
kiezen die in de regering komen. De meeste
stemmen gelden.

3. De geheimhouding

3. Alles moet geheim gehouden
worden.

4. De spion

4. Iemand die stiekem informatie
verzamelt om erachter te komen
wat een ander van plan is.

5. De spionage

5. Het stiekem informatie
verzamelen om erachter te komen
wat de ander van plan is.

6. Verraden

6. Verklikken; vertellen zonder dat
de ander het weet.

5. Oppakken / arresteren

5.Gevangen nemen door de politie.

6. De politiek

6. Alles wat met de regering te
maken heeft.

7. De politieke vluchteling

7. Iemand die naar een ander land
is gevlucht omdat hij in zijn eigen
land vervolgd wordt voor zijn
politieke ideeën.

8. Vervolgen

8. Achterna zitten om hem
gevangen te nemen.

9. Ondervragen

9.Een verhoor afnemen waarbij
vragen worden gesteld, bijv.
waarom hij precies gevlucht is.
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Les 5.5 IEDEREEN IS GELIJK

( tegenstelling in het gele tekstvak)

1. Menselijk

1. Zachtzinnig, vriendelijk.

2.Onmenselijk

2. Niet menselijk; het is zo erg dat je het een
mens niet kunt aandoen.

3. De vrijheid

3. Zelf mogen bepalen wat je doet.

4. De vrijheidsstrijder

4. Iemand die strijdt of vecht voor
vrijheid.

5. Overtuigen

5. Iemand duidelijk maken met
argumenten dat je gelijk hebt.

6. De overtuiging

6. Als je ergens van overtuigd bent,
dan denk je dat het waar is.

7.Vol overtuiging zeggen

7. Je staat helemaal achter je eigen
gedachte, je weet zeker dat je gelijk
hebt.

8. De medemens

8. Ieder persoon met wie je op de
aarde leeft.

9. Integreren

9. Samen één groep vormen.

10. De integratie

10. Verschillende groepen worden
samen één groep.

Opdracht: maak een woordweb over discrimineren en iedereen is gelijk. Werk samen in een
groepje.
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Les 5.6 Overtuigingen ( tegenstelling in het gele tekstvak)
1. De overtuiging

1. Als je ergens van overtuigd bent,
dan denk je dat het waar is.

2. De geloofsovertuiging

2. De overtuiging die te maken
heeft met het geloof.

3. De christen

3. Een aanhanger van het
christendom.

4. De islamiet

4. Een aanhanger van de islam.

5. De jood

5. Een aanhanger van het
Jodendom.

6.De racist

6. Iemand die ervan overtuigd is dat
zijn eigen ras beter is dan andere
rassen.

7. Het racisme

7. De overtuiging van een racist.

8. Humaan

8. Menselijk, zachtzinnig, vriendelijk

9. Inhumaan

9. Onmenselijk, onvriendelijk, niet
zachtzinnig, je zou het een mens niet
aandoen.
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